Almindelige leveringsbetingelser for reparations- og moderniseringsarbejder udført af OTIS A/S
1.

Såfremt der under arbejdets udførelse på stedet skulle vise sig at være reparations- og fornyelsesarbejder,
som er tilrådelige og påkrævede, men ikke en del af leverancen, vil disse kun blive udført efter nærmere
aftale med Dem.

2.

Alt bygningsarbejde, herunder frihugning af gamle dele/komponenter og faststøbning af nye
dele/komponenter samt eventuel forskriftsmæssig ændring af spilrum, efterreparationer og malerarbejder,
er uden for vor leverance.

3.

Eventuel fremføring af nyt el-forsyningskabel, ekstrabeskyttelse til spilrum, hovedafbryder samt måling og
dokumentation af værende forsyning, er ikke inkluderet i vor leverance.

4.

De i tilbuddet anførte priser er baseret på gældende dagspriser inden for normal arbejdstid (hvis andet
ikke er anført). Vi forbeholder os ret til at regulere disse priser ved uforudsete ændringer i materialepriser,
lønninger, valutakurser, længerevarende udskydelser af projekt og lignende forhold. Reguleringen vil ske
med de beløb, hvormed fremstillingsprisen, fra tilbudsdato og til levering finder sted, er ændret.

5.

Eventuelt gebyr til offentlige instanser som f.eks. Arbejdstilsynet er, med mindre andet anført, ikke inkluderet
i vor leverance.

6.

Umiddelbart efter montagen er fuldført, og elevatorattest er udstedt, skal afleveringsforretning foretages.

Garanti og ansvarsforhold
7.

OTIS forbeholder sig ret til at afvise enhver bestilling i strid mod love og forskrifter, inkluderet, men ikke
begrænset til overholdelse af regler vedrørende international handel som forbyder salg af varer og
tjenester til bestemte lande, bestemte personer eller kollektive enheder som er underlagt internationale,
økonomiske og finansielle eller andre sanktioner. I tilfælde det bliver fastsat på et senere tidspunkt, at en
kontraktpartner bliver udsat for internationale, økonomiske og finansielle eller andre sanktioner, inkluderet
forbud af salg af varer og tjenester, forbeholder OTIS sig ret til at ophæve en eksisterende kontrakt
umiddelbart og uden varsel.
OTIS hæfter
ikke for tab, skade eller forsinkelse, der skyldes faktorer, som OTIS ikke er herre over, herunder - men ikke
udelukkende - regeringsindgreb, arbejdsmarkedskonflikter, brand, eksplosion, tyveri, oversvømmelse,
misbrug, udefra kommende indgriben eller anden force majeure samt vareknaphed og forsinkelser ved
leverancer fra underleverandører. Reparation på grund af sådanne begivenheder faktureres ud over
denne aftale

8.

Der ydes 12 måneders garanti på de af os udførte arbejder og leverancer samt reparationer og fornyelser.
Garantien er gældende fra afleveringsdato. Garantiforpligtelsen bortfalder, hvis andre end OTIS
autoriserede personer griber ind i anlægget i form af såvel reparationer som vedligeholdelse. Garantien
omfatter ikke misbrug.

9.

"Cirkulære om ansvarsforhold ved byggearbejdet" af 25. juni 1986 (Byggeleveranceklausulen) gælder.

10. OTIS er ansvarlig for skade efter dansk rets almindelige regler, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl
eller forsømmelser hos OTIS eller nogen OTIS svarer for. OTIS er dog aldrig ansvarlig for tidstab, avancetab,
tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
11. Vort tilbud afgives med forbehold for forsinkelser eller uigennemførlighed som følge af force majeure,
hvorved forstås ethvert forhold, som er uden for vor rimelige kontrol, herunder også underleverandørsvigt, forsinkelse eller lignende.
12. Vi kan ikke påtage os ansvar for eventuel, tab, skade eller forhold vedrørende den lovlige drift af
installationen som følge af forsinkelse i perioden fra aftalt udførelse til faktisk udførelse.
Almindelige betalingsbetingelser

Betalingsplan

Betalingsbetingelser

Leverance på/eller mere end DKK. 75.000
(alle opgivne beløb er ekskl. moms)

35 % ved ordre
50 % ved materialelevering
15 % ved aflevering

Netto 14 dage
Netto 14 dage
Netto 14 dage

Leverance på mindre end DKK. 75.000
(alle opgivne beløb er ekskl. moms)

50 % ved ordre
50 % ved aflevering

Netto 14 dage
Netto 14 dage

